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نشــریه  مطالــب  از  •کپی بــرداری 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــازه کتب ــدون اج ب

•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق بــه 
آکادمــی کاشــانه اســت.

•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا 
ــیده آزاد  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه صــورت 

رایــگان منتشــر می شــود.
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق بــه 

گرداننــدگان نشــریه اســت. 

روح اله واصف

همکاران عزیز سالم و خداقوت
گفتیم که دانستن زبان انگلیسی شرط اولیه استفاده از منابع 

علمی و به روز دنیاست. بسیاری از کتاب ها، مقاالت علمی، نتایج 
تحقیقات و فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی است و به قول 

یک ضرب المثل خارجی، هر زبان جدید، یک پنجره جدید به دنیا 
است. اگر در دانستن و کاربرد این زبان دارای ضعف هستیم باید 
برای آن فکری کنیم و راحت ترین راه، شرکت در یک دوره یک 

تا دوساله است تا پیشرفت خوبی حاصل کنیم. 
البته در کنار آن باید مطالعه منابع تخصصی و دیدن فیلم های 
عمومی یا مرتبط را نیز در برنامه داشت تا چرخ های زنگ زده 

یادگیری ما به راه بیفتد و سرعت بگیرد. اینگونه ما به سرچشمه 
می رسیم و آب را از سرچشمه می نوشیم. آموختن زبان به جز نفع 
اصلی آن که  دسترسی به کتب و استانداردهای مفید بین المللی 

است، در برندسازی شخصی ما به عنوان یک متخصص اثری 
ویژه دارد. 

در مطالعه هم باید خط مشخصی را دنبال کنیم. ابتدا مبانی 
طراحی مانند شناخت دستگاه ها، لوله کشی، کانال کشی و مانند 

آن ها باید مطالعه شود و سپس به سمت موارد تخصصی تر برویم. 
مطالعه هندبوک کاربردهای تهویه مطبوع اشری را به شدت 

توصیه می کنم. 
همچنین هندبوک مبانی تهویه مطبوع اشری بسیار مفید و الزم 
است. در این خصوص می توانید به فیلم کتاب شناسی موتورخانه 

روی سایت آکادمی کاشانه مراجعه کنید. اما برندسازی نیاز به 
تاش بیشتری دارد. مطالعه کتاب دانش به سمت ما می آید و ما 
را بهره مند می سازد. ولی برای حرفه ای شدن به بینش و راهکار 

نیز نیاز است. با دانش می توان مشکل را حل کرد، اما مشکل 
اساسی حل معضات نیست. مشکل اصلی یافتن خود مشکل 

است و خود مشکل را با بینش باید یافت. مرحوم منصف استاد 
مسلم همه ما، به من می گفت: »اگر مشکل را بیابم، ماجرا تمام 
است«. حال مساله این است که بینش را کجا باید یافت؟ پاسخ 

این مشکل را در هفته بعد می یابیم.
تا بعد! 
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پایان شعله های دستی – گرمایش خودکار
تا 1900، بسیاری از خانه ها و ساختمان ها، مخصوصًا 

در شهرها مجهز به بخار مرکزی، آب گرم یا 
سیستم های گرمایش هوای گرم بودند. قبل از 

1920، بیشتر مردم از سیستم های مرکزی مجهز 
به دیگ ها یا کوره های ذغال سنگی دستی استفاده 
می کردند. آنها مجبور بودند به زیرزمین بروند و با 
بیل از مخزن زغال سنگ، زغال سنگ بیاورند تا 
بتوانند آتش روشن کنند؛ کنترل دما هم با تنظیم 

مقدار زغال سنگ مورد استفاده انجام می شد. اگرچه 
رگاتورهایی که با ترموستات کنترل می شدند، از 

دهه 1880 وجود داشتند، اما به ندرت در خانه ها یا 
مشاغل کوچک مورد استفاده قرار می گرفتند. در 

ابتدا در دسترس نبودن برق و موتورهای الکتریکی 
مطمئن مانع از روشن کردن تجهیزات گرمایشی به 

صورت خودکار می شد. پس از فراگیری موتورها، 
مخترعان در تاش بودند از آنها برای روشن کردن 
سیستم های گرمایشی استفاده کنند. آنها همچنین 

HVAC چگونه جهان را تغییر داد؟- بخش دوم

صنعت HVAC&R سبک زندگی ما را به قدری تغییر داده که ما بسیاری نوآوری مهندسی 
را بدیهی می شماریم. اگرچه این ابداعات در تاریخ صنعت ما همواره وجود داشته اند، 
اما بعضی پیشرفت ها در قرن بیستم به شکل گسترده و مستقیم بر زندگی روزمره ما 

تاثیر می گذارد. این مقاله بررسی می کند چگونه این نوآوری ها در رابطه با همدیگر شکل 
گرفته اند. بسیاری از اطالعاتی که اینجا ارایه می شوند، قباًل به شکل گسترده توسط مولف 

منتشر شده و خوانندگان عالقه مند می توانند به منابع آن مراجعه کنند.

ترجمه: مهندس نیره شمشیری
نویسنده: برنارد ناجن گاست

منبع: ماهنامه اشری، سپتامبر 2019
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از اشری بخوانید

باید کنترل هایی می ساختند که اجازه کنترل مستقیم 
تجهیزات را بدهد. این تاش ها قبل از 1900 شروع 

 ،WWI شد و در دو دهه بعدی ادامه پیدا کرد. در
کمبود زغال سنگ و نوآوری های دولت برای حفظ 
انرژی سبب توسعه سیستم های خودکار در ایاالت 

متحده شد. 
صاحب خانه ها و مشاغل معمواًل شب ها مخازن زغال 
سنگ را پر می کردند، صبح زود بیدار می شدند تا با 
ذغال سنگ تازه گازها را روشن کنند، دریچه ها را 

باز و تنظیم می کردند و بعد منتظر پاسخ سیستم های 
گرمایشی می ماندند. حدس و گمان، شرایط آب و 

هوایی و تجربه نشان می داد چقدر ذغال سنگ باید 
استفاده شود اما باز هم مقدار زیادی هدر می رفت. 
اولین »گاز زغال سنگی« با موتور الکتریکی که به 

صورت مکانیکی با ذغال سنگ تغذیه می شود و 
دیگر خاکستر دیگ یا کوره نداشت و می توانست 

با ترموستات کنترل شود، در 1912 به بازار آمد. تا 
1920، سیستم های زغال سنگ خودکار از تعداد 
زیادی از سازندگان در اختیار مردم قرار گرفت. با 
این وجود، این پیشرفت ها در سیستم های زغال 
سنگی خیلی زود به آنچه به عنوان سوخت برتر 

دیده می شد – یعنی گازوئیل و گاز  - تبدیل شد. 
محدودیت های زمان جنگ و کمبود های زغال 

سنگ مشوق استفاده از نفت و گاز به عنوان منابع 
انرژی جایگزین برای گرمایش بود. قطعًا نفت و 

گاز قبل از آن هم در شرایط محدود مورد استفاده 
قرار می گرفتند. قبل از جنگ جهانی اول، چندین 
سازنده مشعل های خانگی گازوئیلی وجود داشت. 

آزمایشگاه های شرکت های بیمه، یک مشعل 
گازوئیلی را در سال 1912 تایید کردند. اولین مشعل 

گازوئیلی با سیستم احتراق برقی با نام تجاری 
»الکترول« در سال 1918 معرفی شد. تا اواسط دهه 

1920، بازار مشعل های خانگی و تجاری گازوئیلی 
اوج گرفت. 

گرمایش گازی هم پیشرفت کرد. تا 1900، یک 
زیرساختار پیشرفته برای توزیع گاز در بسیاری از 

شهرها برای روشنایی گازی وجود داشت، اما هیچ 
انگیزه واقعی برای حرکت به سمت استفاده از گاز 

برای گرمایش نبود تا اینکه با پیشرفت روشنایی 
برقی، شرکت های خدمات گاز با کاهش درآمد 
مواجه شدند. با برنامه ریزی برای روش افزایش 
مصرف گاز، آنها شروع به سرمایه گذاری برای 
استفاده در کاربردهای گرمایشی کردند. برای 

مثال، شرکت چراغ های گازی اوهایو، سیستم های 
گرمایش گازی را در 50 خانه به صورت آزمایشی 

در 1891 نصب کرد. بعد از 1900، بعضی سازندگان 
دیگ و کوره، تجهیزات گازی را به خطوط خود 

اضافه کردند، اما تجهیزات گازی تا قبل از کمبود 
زغال سنگ در جنگ جهانی اول واقعًا مورد استفاده 
قرار نگرفتند. تا آن زمان، شیرهای گازی که با برق 

کار می کردند ساخته شده بودند، پس سیستم های 
گرمایش می توانستند به سادگی با ترموستات کنترل 

شوند. 
اگرچه کنترل ترموستاتیک برای گرمایش در سال 
1830 در انگلستان ساخته شده بود، اما در 1880 

بود که مخترعانی مانند آلبرت بوتز، وارن جانسون، 
ویلیام پاورز، ویلیام سوات و دیگران آنها را بهبود 

بخشیدند. طرح های مختلفی برای ترموستات های 
گرمایشی تا 1900 موجود شدند. ترموستات تنظیم 

شبانه اولین بار توسط شرکت جوول در 1907 
ساخته شد )شکل 3(. 

این ترموستات ها به عنوان 
وسایل صرفه جویی کننده 
سوخت در جنگ جهانی 

اول رواج داده شدند و در 
نهایت به قدری رایج شدند 

که عنوان بزرگ ترین 
سازنده ساعت های بادی 

در جهان را به شرکت 
هانی ول میناپولیس دادند. 
کنترل های فرعی دیگری 

هم مانند آنهایی که توسط 
شرکت متخصصان هانی 

شکل 3. اولین ترموستات تنظیم 
شبانه در 1907 معرفی شد
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ول در 1924 طراحی کردن، ساخته شدند. 
اما برای پیشرفت های فنی عوامل دیگری هم 

دخالت داشتند. در ایاالت متحده، پیشرفت تحت 
تاثیر رکود پس از جنگ قرار داشت. با بهبود 

اقتصاد، اشتیاق جدیدی هم برای پیشرفت های 
فنی در صنعت HVAC&R شکل گرفت. مروری 

برای مطالب منتشره در آن دوره افزایش معرفی 
محصوالت جدید همراه با تبلیغات گسترده را نشان 

می دهد )شکل 4(. 
کوره های گازی یکپارچه دارای یک مشعل، دمنده، 

رطوبت زن و فیلتر تا اواخر دهه 1920 به بازار 
نیامدند. احتمااًل اولین آنها یک دستگاه گازی بود 

که توسط کارلیل اشلی ابداع شد و به عنوان کوره 
»هواساز« توسط شرکت کریر-لیل در اوایل سال 

1928 به بازار معرفی شد. طراحی اشلی قابل توجه 
بود چون اولین کوره گازی با راندمان باال )91%( به 

شمار می آمد. 

از اشری بخوانید

شکل 4. ساخت موفق سیستم های گرمایش خودکار به 
توسعه صنعت انجامید
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دوره های آموزشی

آمادگی آزمون تاسیسات برقی پایه 3 نظام مهندسی

مدت دوره: 50 ساعت
مدرسین: دکتر رمضانی گل افزانی

تاریخ شروع: 27 آذر ماه 98

دکتر رمضانی گل افزانی - از نام های شناخته شده حوزه تاسیسات برقی کشور – با توجه به اشراف کامل بر مباحث 
تاسیسات برقی و آزمون های نظام مهندسی مدرس این دوره هستند.

با تدریس کامل مباحث 3، 13 و 15، به طور کامل برای شرکت در آزمون نظام مهندسی آماده می شوید. 

برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Revit MEP طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات برقی با نرم افزار

مدت دوره: 36 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار
تاریخ شروع: 20 آذرماه 98

در این نرم افزار با استفاده از ابزارهای جدید و حرفه ای و با وجود شمایل و شکلک های هر قسمت از تاسیسات 
می توان با کشیدن آنها در صفحه سریعًا و به بهترین و دقیق ترین شکل طرح تاسیسات را به وجود آورد. همچنین با 
 Revit این نرم افزار کامل، بسیار سریع می توان اسناد و طرح های تاسیسات را مرور و مدیریت کرد. از ویژگی های

، می توان به اشتراک گذاری اسناد و فایل ها با برنامه هایی نظیر اتوکد آرشیتکت، الکتریکال و مکانیکال اشاره کرد 
که مورد استفاده هر یک از پیمانکاران و سازندگان پروژه های عظیم تاسیسات ساختمان های بزرگ، فرودگاه ها، 

ایستگاه ها، کارخانه ها، تاسیسات پتروشیمی و … است.
برای اطاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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پمپ هایی که برای به گردش درآوردن یا 
سیرکوله کردن آب گرم به کار برده می شوند، 
بسیار بیشتر از پمپ هایی که وظیفه سیرکوله 
کردن آب سرد را بر عهده دارند از ایرادها و 

اشکاالت نصب تاثیر می پذیرند. کاویتاسیون در 
پمپ های سیرکوالتور آب گرم به سرعت روی 
داده و ضمن ایجاد صدا و ارتعاشات ناخواسته، 

عمر یاتاقان ها و چرخ  پروانه ها را به شدت 
کاهش می دهد. یکی از نکاتی که معمواًل در 
نصب این پمپ ها مورد توجه قرار نمی گیرد، 

نحوه اتصال لوله مکش به پمپ است. عاوه 
بر این باید بدانیم که هر چه سرعت آب در 

درون لوله مکش هنگام ورود به پمپ بیشتر 
باشد، مشکات افزایش خواهند یافت. اگر 

قطر لوله مکش پمپ هم ا ندازه ورودی مکش 
پمپ باشد، هیچ زانویی یا شیر نباید در نزدیکی 

ورودی مکش و تا فاصله ای معادل پنج برابر 
قطر لوله از دهانه ورودی قرار داده شود. اگر 

قطر لوله مکش بیشتر از دهانه ورودی مکش 
پمپ بوده و از یک بوشن یا اتصا کاهنده 

برای متصل ساختن آن دو به یکدیگر استفاده 
شده باشد، باید فاصله ای معادل پنج برابر قطر 

لوله بین بخش کاهنده، تا اولین زانویی یا 
شیر رعایت شود. نصف شیرآالت یا زانویی ها 

در فاصله های کمتر از این موجب افزایش 
اغتشاش جریان آب یا توربولنس شده و نتیجه 
آن ارتعاش، صدا و کاهش ظرفیت پمپ و عمر 

یاتاقان ها و چرخ پروانه ها خواهد بود. همین 
شرایط برای پمپ های سیرکوالتور آب سرد و یا 
پمپ های آب خنک کننده و کندانسور چیلرها نیز 

حاکم است. 

پمپ های آب گرم یا پمپ های آب خنک کننده، 
صدا و ارتعاشات مزاحم ایجاد می کنند

خطاهای رایج در طراحی تاسیسات - 3

منبع: مجله صنعت تاسیسات
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اخبار بین الملل

ــرات  ــرای کاهــش اث ایرلنــد برنامــه جدیــدی ب
کربــن در کشــور را مطــرح کــرده کــه بــر 
تــا  دارد  نظــر  ایــن چشــم انداز در  اســاس 
ســال 2030، 70 درصــد از بــرق تولیــدی 
ــد.  ــن کن ــر تامی ــع تجدیدپذی ــود را از مناب خ
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تاسیســات نیــوز بــه 
نقــل از بلومبــرگ، لئــو واردکار، نخســت وزیــر 
دولــت ایرلنــد، در نظــر دارد بــا راه انــدازی یــک 
سیســتم مزایــده امــکان طــرح پیشــنهاد بــرای 
ظرفیــت تولیــد بــرق از ســوی پروژه هــای 
ــت  ــا قیم ــرق ب ــد ب ــر و خری ــرق تجدیدپذی ب
اســاس  بــر  ســازد.   فراهــم  را  تضمینــی 
مزایــده  مرحلــه  نخســتین  گــزارش،  ایــن 
قــرار اســت در ســال 2020 برگــزار شــود.  
ــال  ــد در ح ــی اســت، ایرلن ــزارش حاک ــن گ ای

ســوخت های  بــه  درصــد   86 تــا  حاضــر 
ــت  ــر محیط زیس ــت. وزی ــته اس ــیلی وابس فس
ایــن کشــور می گویــد بایــد خیلــی ســریع 
و قــوی ایــن وابســتگی را کاهــش دهیــم و 
ــرداری از  ــه اســتفاده و بهره ب تمرکــز خــود را ب
ــم.  ــرار دهی ــر ق ــاک و تجدیدپذی ــای پ انرژی ه
شــایان ذکــر اســت کــه ایرلنــد از نظــر تولیــد 
ــه  ــوم در اتحادی ــه س ــه ای رتب ــای گلخان گازه
بــه خــود اختصــاص داده اســت،  را  اروپــا 
بــه چشــم انداز  رســیدن  بــرای  رو  ایــن  از 
ــال  ــن در س ــد کرب ــش تولی ــی کاه ــود یعن خ
2030 بــا چالش هــای زیــادی روبــرو بــوده 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــد ب ــت ایرلن ــت. دول اس
برنامــه خــود، در حــال کاهــش وابســتگی 
ــت. ــرق اس ــد ب ــرای تولی ــنگ ب ــال س ــه زغ ب

گام بلند ایرلند برای برق تجدیدپذیر
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ــت،  ــتخر اس ــه اس ــز ب ــما مجه ــزل ش ــر من اگ
امــا به دلیــل هزینــه بــاالی انــرژی، قــادر 
بــه گــرم کــردن آن نیســتید، احتمــاالً بــا 
ــذت  ــای ل ــه ج ــرما، ب ــل س ــیدن فص ــرا رس ف
نظــاره کــردن  بــه  از شــنا، صرفــاً  بــردن 
اســتخر از بیــرون آب اکتفــا می کنیــد. امــا 
ــود دارد  ــن کار وج ــرای ای ــم ب ــی ه راهکارهای
تــا زمــان بیشــتری از اســتخر اســتفاده کنیــد.

بــه گــزارش تیــم ترجمــه پایــگاه خبــری 
ــتینگ  ــل از »اینترس ــه نق ــوز ب ــات نی تاسیس
ــرژی  ــای ان ــدی از مزای ــگ«، بهره من اینجینرین
اســتخر،  آب  گرمایــش  بــرای  خورشــیدی 
نه تنهــا یکــی از ایــن راهکار هاســت، بلکــه 
ــیدی  ــرژی خورش ــتفاده از ان ــودمندترین اس س
در بســیاری از شــرایط آب و هوایــی محســوب 
ــود. در اینجــا می خواهیــم شــما را بــا  می ش
حرارتــی  انــرژی  سیســتم های  کار  نحــوه 
خورشــیدی و همچنیــن اجــزای کیت هــای 
خورشــیدی بــرای گرمایش اســتخر آشــنا کنیم.

ــوان  ــرژی خورشــیدی می ت ــه از ان همانطــور ک
بــرای روشــنایی خانــه، روشــن کــردن کامپیوتر 

و غیــره اســتفاده کــرد، بایــد بدانیــد کــه 
ــش  ــرای گرمای ــد ب ــیدی می توان ــرژی خورش ان
ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــتخر نی آب اس
ــی  ــای محیــط خیل ــه شــرطی کــه دم ــه ب البت
ــدازه و  ــه ان ــته ب ــع، بس ــد. در واق ــرد نباش س
ایــن  انــرژی خورشــیدی  تاسیســات،  نــوع 
پتانســیل را دارد کــه بتوانــد دمــای آب را بیــن 
ــه دارد.  ــرم نگ ــانتی گراد گ ــه س ــا 10 درج 5 ت
بــه بیــان دیگــر، بــا بهره منــدی از انــرژی 
از  اســتفاده  فصــل  می تــوان  خورشــیدی 
اســتخر را بیشــتر کــرد و بــرای ایــن کار تنهــا 
ــت.  ــد داش ــاز خواهی ــیدی نی ــل خورش ــه پن ب
ایــن پنل هــا در دو نــوع قابلیــت اســتفاده 
دارنــد، یــک از نــوع از آن هــا آب را به طــور 
مســتقیم گــرم می کنــد بــه ایــن صــورت 
کــه آب آزادانــه در لوله هــا جریــان دارد و 
نــوع دیگــر آب را بــه صــورت غیرمســتقیم 
ــود. ــب می ش ــتخر نص ــد و در اس ــرم می کن گ

نحوه عملکرد سیستم 
کالکتورهــای خورشــیدی متشــکل از لوله هــای 
ــه  ــر اســت ک ــک بخــش دیگ ــن و ی پلی پروپیل

گرمایش استخر با انرژی خورشیدی



هفته نامه شماره 267  www.tasisatnews.com

تکنولوژی

تشعشــعات خورشــیدی را جــذب می کنــد 
باعــث گــرم کــردن آب  ایــن طریــق  از  و 
ــرم  ــا گ ــع ب ــا در واق ــن کالکتوره ــود. ای می ش
ــان اســت،  ــا در جری ــه در آن ه ــی ک ــردن آب ک
تشعشــعات خورشــیدی را جــذب می کننــد. 
آب ســرد بــه کــف سیســتم وارد می شــود 
لوله هــا تقســیم می شــود و  بــه  از آنجــا  و 
ــود.  ــدن آب می ش ــرم ش ــث گ ــن کار باع همی
بــه محــض اینکــه آب شــروع بــه گــرم شــدن 
ــه  ــد و ب ــت می ده ــی را از دس ــد، چگال می کن
ــار  ــا فش ــد و ب ــتم می آی ــی سیس ــمت باالی قس
ــردد.  ــاز می گ ــتخر ب ــه اس ــی ب ــپ چرخش پم
کیــت خورشــیدی بــرای گرمایــش آب اســتخر

ــای  ــتفاده از کیت ه ــرای اس ــی، ب ــور کل ــه ط ب
اســتخر،  گرمایــش  جهــت  خورشــیدی 
بایــد  اســتخر  موجــود،  پمــپ  بــر  عــاوه 
ــد. ــز باش ــز مجه ــر نی ــام زی ــه اق ــت کم ب دس

 
• کالکتــور خورشــیدی: آب بــا جریــان 

ــرژی  ــذب ان ــا و ج ــن کالکتوره ــتن در ای داش
خورشــیدی گــرم می شــود و بــه کمــک پمــپ 
آب گــرم شــده بــه درون اســتخر بــاز می گــردد.

 
• فیلترهــا: بــا اســتفاده از ایــن فیلترهــا، 
ــاری  ــردد، ع ــاز می گ ــتخر ب ــه اس ــه ب ــی ک آب
از هــر گونــه آشــغال و ناخالصــی خواهــد بــود.

 
ــی  ــر: زمان ــا دایورت ــی ی ــیر انحراف • ش
کــه آب نیــاز بــه گــرم شــدن دارد، ایــن 
شــیر انحرافــی، جریــان آب را بــه کالکتــور 
خورشــیدی هدایــت می کنــد. اگــر آب داغ 
ــد  ــد مان ــته خواه ــت بس ــیر در حال ــد، ش نباش
ــاز خواهــد گشــت. ــه اســتخر ب ــان آب ب و جری

• کنترل کننــده دیفرانســیلی: ایــن وســیله 
بــا تجهیــز بــه یــک حســگر و در نظــر گرفتــن 
ــی  ــه زمان ــه چ ــد ک ــن می کن ــای آب، تعیی دم
شــیر انحرافــی باید باز و چه زمانی بســته شــود.
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ــادی  ــم اقتص ــی مفاهی ــای تمام ــاس و مبن اس
بــر ســنگ بنــای انتخــاب اســتوار شــده اســت. 
انتخــاب اســت کــه انســا ن ها را بــا یکدیگــر وارد 
ــه  ــی ک ــی مطلوبیت های ــد. تمام ــه می کن مبادل
مــا از زندگــی به دســت می آوریــم ناشــی از 
ــه  ــر آنچ ــاب ه ــا در انتخ ــا آزادی م ــی ی توانای
ــدود  ــا مح ــد. ام ــت می باش ــان اس ــاب میلم ب
ــا  ــده ت ــب ش ــاد موج ــع در اقتص ــودن مناب ب
مــا بــرای رســیدن بــه انتخاب هایمــان بــا 
رقابــت شــویم. متــر مــا در  وارد  یکدیگــر 
اقتصــاد بــرای اندازه گیــری و اولویت بنــدی 
افــراد متقاضــی بــرای هــر کاال و خدمتــی، 
میــزان درآمــد اوســت. تــا کســی پولــی بــرای 
ــد  ــع نمی توان ــد بالطب ــته باش ــن نداش پرداخت
صاحــب چیــزی شــود. بنابرایــن یــک مکانیــزم 
ــه  ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــان ش ــی انس در زندگ
در آن انســان بــرای رســیدن بــه عایــق خــود 
ــع در کــره  ــودن مناب ــه محــدود ب ــا توجــه ب )ب
ــد  ــت دارد بای ــه دوس ــاب آن چ ــی( و انتخ خاک
ــد  ــا بتوان ــد ت ــد کن ــد، کســب درآم ــاش کن ت
ــراد  ــی اف ــدف تمام ــا ه ــد. تقریب ــاب کن انتخ
ــه  ــی ک ــن حرفه های ــا آموخت ــم ی ــب عل از کس
حتــی براســاس عاقه شــان در حــال یادگیــری 

آن هســتند کســب درآمــد اســت. بــدون کســب 
درآمــد شــما توانایــی انتخــاب را از دســت 
می شــوید. ســرخورده  انســانی  و  می دهیــد 

ــری  ــا یادگی ــی ی ــام دوران تحصیل ــس از اتم پ
حرفــه ای اکنــون شــما بــه ابــزار کســب درآمــد 
ــرای  ــه ب ــر در جامع ــا اگ ــده اید، ام ــز ش مجه
شــما شــغلی وجــود نداشــته باشــد، چــه حالــی 
ــال و  ــی آم ــد؟ تمام ــت می ده ــما دس ــه ش ب
بــرای رســیدن  آرزوهایــی کــه بی صبرانــه 
بــه آنهــا لحظه شــماری می کردیــد اکنــون 
به واســطه بی پولــی از دســتان شــما خــارج 
ــند.  ــر می رس ــی به نظ ــت نیافتن ــده اند و دس ش
دائمــا اخبــار و آگهی هــا را رصــد می کنیــد 
ــرای  ــاره ای ب ــازان چ ــا تصمیم س ــد آی ــا ببینی ت
ــد وارد  ــما بتوانی ــا ش ــیده اند ت ــکاری اندیش بی
چرخــه انتخــاب شــوید؟ مادامــی که در شــرایط 
ــای شــغلی  ــکاری در جســت و جوی فرصت ه بی
ــز متحمــل می شــوید. ــی نی هســتید هزینه های

ــل نیازهــای اساســی خــوراک،  ــی مث هزینه های
و  رفــت  مثــل  هزینه هایــی  یــا  پوشــاک 
ــی در  ــغل، نام نویس ــردن ش ــدا ک ــای پی آمده
آزمون هــا و... اگــر در ایــن شــرایط قیمــت 
ــه؟  ــد چ ــش یابن ــز افزای ــات نی ــا و خدم کااله

اقتصاد به زبان ساده

ــز اندازه گیری  ــت را نی ــی فالک ــاد حت اقتص
ــد! می کن
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ــکار  ــما بی ــود ش ــی می ش ــت وخیم ــه وضعی چ
ــطح  ــز در س ــا نی ــه انتخاب ه ــتید و هزین هس
ــادی  ــار زی ــد. فش ــر می رون ــدام باالت ــه م جامع
ــراد مشــابه شــما وارد می شــود،  ــه شــما و اف ب
ــه  ــا فاکــت آور اســت. ب چنیــن وضعیتــی واقع
ــده  ــا روی گردان ــک از م ــا »فل ــول قدیمی ه ق
ــدی  ــا درآم ــا نه تنه ــده ایم.« م ــک زده ش ــا فل ی
بلکــه  برســیم  عایقمــان  بــه  تــا  نداریــم 
ــن فشــار و حســرت  ــز ای ــا نی ــش قیمت ه افزای
ــب اســت در  ــد. جال ــا تشــدید می کنن ــر م را ب
ــوان  ــا بت ــده ت ــی ش ــاخصی طراح ــاد ش اقتص
کــرد؛  اندازه گیــری  را  وضعیتــی  اینچنیــن 
ــت.« ــاخص فاک ــوان »ش ــت عن ــاخصی تح ش

وقتــی افــراد بیــکار در جامعــه زیــاد می شــوند 
مخــارج  بــرای  مــردم  توانایــی  بالطبــع 
بــه  ایــن  می یابــد.  کاهــش  مصرفی شــان 
مفهــوم کاهــش تقاضــا اســت. بــا کاهــش تقاضا، 

خریــد کاالهــا و خدمــات کاهــش می یابــد 
ــه  ــرک صحن ــه ت ــور ب ــدگان مجب و عرضه کنن
ــا  ــت را ب ــن وضعی ــر ای ــتند. اگ ــادی هس اقتص
ــع  ــم وض ــب کنی ــز ترکی ــا نی ــش قیمت ه افزای
اقتصــاد بدتــر نیــز می شــود. افزایــش قیمت هــا 
موجبــات ورود کاالهــای ارزان قیمــت خارجــی 
را فراهــم می کنــد کــه ایــن پدیــده نیــز 
ــار  ــت فش ــدگان را تح ــود عرضه کنن ــه خ به نوب
ــه  ــد. ب ــدید می کن ــکاری را تش ــرار داده و بی ق
همیــن خاطــر اســت که وقتــی این دو شــاخص 
بــا هــم جمــع می شــوند تحــت عنــوان شــاخص 
ــزان  ــن می ــی ای ــوند. وقت ــان می ش ــت بی فاک
بــاال مــی رود بــه ایــن مفهــوم اســت کــه اقتصاد 
بــه ســمت رکــود در حرکــت اســت، یعنــی مــا 
ــت  ــش قیم ــم افزای ــم و ه ــکاری داری ــم بی ه
ــد ــدید کننده یکدیگرن ــل تش ــر دو عام ــه ه ک

اقتصاد به زبان ساده



خرم در آستانه کسب 
ریاست نظام مهندسی

وزیر اسبق راه و ترابری توانست 
با کسب بیشترین آراء مأخوذه 

صدر لیست سه نفره کاندیداهای 
ریاست نظام مهندسی ساختمان 
کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، در انتخابات ریاست شورای 
مرکزی این سازمان که در حضور 
وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، 
4 نفر کاندیدای ریاست شورای 

مرکزی دوره هشتم شدند که پس 
از رای گیری به ترتیب احمد خرم 
24 رای، عباس وثیق نیا 20 رای 
و بهمن مومنی مقدم 19 رای از 
مجموع آراء حاضرین را به خود 

اختصاص دادند.

همکاری مرکزتحقیقات راه 
ومسکن باوزارت خارجه 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی از همکاری این نهاد 
با وزارت امور خارجه برای توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و 
توانمندی های صنعت ساخت ایران 

به کشورهای منطقه خبر داد.
به گزارش پتاسیسات نیوز، محمد 
شکرچی زاده درباره فناوری های 
نوین صنعت ساخت گفت: یکی از 
وظایف مرکز تحقیقات، راه مسکن 
و شهرسازی فراهم آوردن زمینه 
استفاده از فناوری های نوین در 

توسعه صنعت ساختمان است و در 
سال های اخیر فعاالن این صنعت 
توانسته اند توانمندی های خوبی در 
عرصه فناوری های نوین ساختمانی 

کسب کنند.

آمازون فراتر قدم برمی دارد، 
پیش به سوی مزرعه 

خورشیدی
کمپانی آمازون که به دنبال جبران 
تاثیر کربنی باالی کسب وکار خود 

است، از سه پروژه تولید انرژی پاک 
در قالب ساخت مزارع خورشیدی در 

اسپانیا و آمریکا رونمایی کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، 

شرکت های فعال در حوزه فناوری 
ممکن است تاثیر کربنی نسبتا قابل 
توجهی داشته باشند اما برخی از این 
شرکت ها دستکم در راستای کاهش 
این میزان برآمده اند. تاثیر کربنی 

)Carbon footprint( در قالب 
میزان کل انتشار گاز گلخانه ای ایجاد 

شده توسط یک سازمان، رویداد، 
محصول یا شخص تعریف می شود.

شناسنامه انرژی ساختمان 
ها به زودی صادر می شود

صالحی از انعقاد تفاهم نامه ای 
بین سازمان نظام مهندسی، 

شهرداری تهران، شرکت مصرف 
بهینه سوخت و مرکز تحقیقات 
راه و شهرسازی و سازمان ملی 
استاندارد با هدف فراهم کردن 

بستر صدور شناسنامه انرژی برای 
ساختمان ها خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، بهروز کاری، کاری تعیین 

میزان مصرف انرژی ساختمان ها 
را نیازی به شدت ضروری عنوان 

کرد و گفت: متاسفانه مصرف 
انرژی ساختمان های مختلف در 
مناطق و با کاربری های مختلف 

مشخص نیست.

ساختمان های پایتخت 
برچسب انرژی می گیرند

مدیرکل معماری و ساختمان 
شهرداری تهران با اشاره به صدور 
“برچسب انرژی” برای ساختمان ها 
گفت: این حق شهروندان است که 
بدانند ساختمان های شان چه میزان 

انرژی مصرف می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 

نیوز، مهدی صالحی، در مورد 
برچسب انرژی ساختمان ها در 
تهران با بیان اینکه به تازگی 

موضوعاتی همچون ذخیره سازی 
میانه و حداکثری انرژی در 

ساختمان ها در  مبحث 19 مقررات 
ملی ساختمان؛ مورد توجه قرار 

گرفته است.

نقاط کور اجرای مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ساختمان

یکی از مهمترین دالیل اجرایی 
نشدن مبحث 19 مقررات ملی این 

است که مجریان ذی صاح در 
بخش ساخت وساز حضور ندارند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات 
نیوز، در سال های اخیر چالش انرژی 
به یک مبحث مهم در جهان تبدیل 

شده و مدیریت انرژی، یکی از 
شاخص های کارآمدی دولت ها در 

جهان به شمار می آید.
با توجه به اینکه منابع انرژی فسیلی 

در تمام دنیا محدود و گران بوده 
و از سوی دیگر به دلیل اینکه ما 
وظیفه داریم این منابع انرژی را از 
نسلی به نسل دیگر هدایت کنیم، 
باید در مصرف آن صرفه جویی 

کنیم. 

گزیده اخبار
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ت نیوز
سا

تاسی
سرگرمی تاسیساتی

چالش این هفته

سوال
اگر شما یک حاشیه یا فاکتور ایمنی به محاسبات 

هد پمپ اضافه کنید، چه تاثیری روی سایز و 
انتخاب پمپ خواهد داشت؟

 اضافه کردن یک حاشیه ایمنی لزومًا تاثیری 
روی انتخاب پمپ ندارد اما الزم است قطر 

پیشران را افزایش دهید

  معمواًل تاثیری روی سایز پمپ ندارد، اما باید 
پمپ را دوباره رده بندی یا قاب آن را اصالح کنید

 الزم است یک رده یا مدل پمپ متفاوت 
انتخاب کنید
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آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

پیشنهاد این هفته: باغ فردوس

در بخش شمالی خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان تجریش و درست 
همان جا که درختان چنار زیبای آن سر تعظیم فرو آورده اند، باغ و 
عمارتی قدیمی قرار دارد که قدم زدن در آن یکی از تفریحات رایج 

مردم تهران شده است. در دوران پر فراز و نشیب قاجار، بین سال های 
1264 تا 1250، محمد شاه قاجار دستور ساخت باغی زیبا با دو عمارت 
شمالی و جنوبی را صادر می کند. در حال حاضر از عمارت شمالی باغ 

فردوس چیزی باقی نمانده است و فقط عمارت جنوبی آن است که 
شکوه خود را به نمایش گذاشته است. مساحت این باغ 20 هزار متر 
مربع و مساحت عمارت آن 1000 متر مربع می باشد. طول عمارت 

34 متر و عرض آن حدود 26 متر است و از سه طبقه کامل و یک نیم 
طبقه تشکیل شده است. ماجرا و داستان این باغ پرشکوه بسیار طوالنی 
است و در این چند خط نمی توان آن را توصیف کرد. آخر این هفته خود 

را به گشت و گذار در باغ فردوس اختصاص دهید و از جذابیت های 
بصری و تاریخی این عمارت لذت ببرید. 



یک عکس یک خاطره

تصویر باال، شاید برای خیلی از ما مملوس نباشد یا حتی اگر حدس هم بزنید، خیلی دقیق نباشد. این 
تصویر در واقع یک یخچال نفتی است که به جای تغذیه از برق، انرژی موردنیاز خود برای روشن  

شدن را از نفت می گرفت. هرچند استفاده از این نوع یخچال منسوخ شده است، اما هنوز در برخی 
نقاط مانند مناطق عشایرنشین استفاده از این نوع یخچال به لحاظ عدم وابستگی به برق بعضا مورد 

استفاده قرار می گیرد.


